2012. január 1. napjától változik az illetéktörvény. Az alábbiakban néhány eljárás illetékét ismertetjük. 
Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – az Itv mellékletében felsorolt esetek kivételével – az általános tételű eljárási illeték összege 
3000 Ft 
 Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 
– ha a törvény melléklete másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható: 

- ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 
a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft 

5000 Ft 
Végzés elleni fellebbezés (ha a törvény másként nem rendelkezik) 
3000 Ft 
A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke
3000 Ft 
AZ ÚTI OKMÁNYOK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK:
-A magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke
- ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év

   7500 Ft
14.000 Ft
- A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós szolgálati útlevél
   2500 Ft
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY, VALAMINT A SZEMÉLYI AZONOSÍTÓT ÉS LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNY KIADÁSÁVAL KAPCSOLTOS ELJÁRÁS:
-Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illeték illetéke



 Ft
-ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges
3000 Ft	
A személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetéke
500 Ft
-Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor
1000 Ft
Illetékmentes 
a) a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén, 
b) a 70. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik.
A GÉPJÁRMŰVEZETŐI ENGEDÉLY, A FORGALMI ENGEDÉLY ÉS A TÖRZSKÖNYV KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS ILLETÉKE:
- A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás


4000 Ft
- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadása
1500 Ft	
A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás, az 
az ideiglenes forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás
6000 Ft
2500 Ft
A törzskönyv kiadására irányuló eljárás
6000 Ft
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY ÉS AZ ÜZLET MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK ILLETÉKE:
1. A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás


10.000 Ft
A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok változása miatti igazolványcseréért
   3000 Ft 
A megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pótlása
   5000 Ft 

2. Üzlet működési engedélye iránti eljárás
A működési engedélyben feltüntetett adatok módosításáért 
10.000 Ft
   3000 Ft 
3. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított – az eredetivel pontosan egyenlő és egyenlő értékű – másodlat 

   3000 Ft
Az ANYAKÖNYVI KIVONAT kiállítása iránti eljárás illetéke – kivonatonként 
   2000 Ft
AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGNÁL INDÍTOTT ELJÁRÁS ILLETÉKE 
1.ELVI ÉPÍTÉSI engedélyezési eljárás esetében, ha a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények tisztázására szolgál



15.000 Ft 
2. ÉPÍTÉSI engedélyezési eljárás alapilletéke, melyet az alábbi illetékeken felül mindegyik kérelemhez meg kell fizetni:

- új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén
- egyéb új épület építése és bővítése esetén lakásonként
- egyéb önálló rendeltetési egység építése és bővítése esetén: 
	 hasznos alapterületig

                        250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületnél 
- meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként
vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként
- műtárgy építése esetén  minden megkezdett 100 m2-ként
 
   5000 Ft

 20.000 Ft
 10.000 Ft

  20.000 Ft
100.000 Ft

  
  10.000 Ft
  10.000 F t
  10.000 Ft
3. HASZNÁLATBAVÉTELI engedélyezés esetén
Az ÉPÍTÉSI engedélyezésnél megállapított illetékekkel megegyező (lásd előző 2. pont)
4. BONTÁSI engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény
                              100 m2-ként, vagy 
                              folyóméterenként, vagy 
                             darabonként

10.000 Ft
   1000 Ft
10.000 Ft
 5. FENNMARADÁSI engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén
Az ÉPÍTÉSI engedélyezésnél (2.pont), illetve a BONTÁSI eng. (4. pont) megállapított illeték másfélszerese 
6. Az előző pontok alá nem eső elsőfokú ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI eljárás (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében

10.000 Ft

7. Az ÉPÍTÉSRENDÉSZETI hatósági intézkedés kérése esetében
15.000 Ft
8. Az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető FELLEBBEZÉS esetén

30 000 Ft


